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Service, snabba leveranser, kompetens och produktutveckling är ledord i Lajacs organisation, där våra 
anställda och våra produkter är kärnan i verksamheten. Med ett händelserikt 2018 i ryggen har vi 
skapat ännu större möjligheter att stärka detta och ännu bättre kunna fokusera på varje kunds 
specifika behov. 

I syfte att ytterligare utveckla service och tillgänglighet gentemot våra kunder, har vi investerat i 
lagerutbyggnad på 1000 kvm, omfattande struktur och disposition av lagerytorna samt utökat med fler 
produkter och ny personal.  

2018 sammanfattas som ett väldigt händelserikt år för Lajacgruppen och jag kan återigen konstatera 
att koncernen växer på ett fantastiskt bra sätt med ännu flera bolag, vilket är betydande för vår 
framtida fortsatta expansion. I och med tillskott av ny kompetens öppnas nya dörrar och synsätt för 
vilken riktning och utveckling som på bästa sätt gynnar både våra kunder och anställda. 

Vi lyckas att öka vår omsättning samt bibehålla vår lönsamhet och fortsätter att växa med egna medel 
både organiskt och via förvärv. Under det gångna året har vi startat Lajac Österrike och förvärvat 
numera ett helägt Lajac bolag i Tyskland (Welafix GmbH) och kan med glädje också presentera Lajac 
Benelux, som står redo för 2019. 

Utöver detta så har vi i början av 2018 förvärvat Vacitup AB som är betydande för vår fortsatta tillväxt 
där vi numera producerar våra egna produkter och skapar ett starkt varumärke i Skandinavien och i 
Europa. Produktionen går under svensk flagga och ”Made in Sweden” som gör Lajac och Vacitup till 
ett eftertraktat varumärke i hela Europa, vilket vi naturligtvis är väldigt stolta över.   

Våra dotterbolag tillsammans med huvudkontoret arbetar mot tydligt uppsatta resultat- och 
rörelsekapitalmål med konkreta åtgärder och satsningar där kunden är alltid i fokus.   

Lajacgruppen består idag av totalt 12 bolag där ytterligare ett bolag skall startas i Spanien i början av 
året. Vi tillsatt flera viktiga nyckelpositioner i vår organisation för att jobba ännu mer effektivt och 
strukturerat under 2019.  

Lajacs hemsida är idag en gemensam plattform för hela Lajac-koncernen där alla nyheter och 
information lanseras i första hand, så se till att vara registrerad för nyhetsbrev och håll utkik efter fler 
nya produkter som kommer under 2019.    

Välkommen till Lajac.

Almir Karahodzic
VD och koncernchef

” Vi strävar att alltid vara det  
bästa alternativet för våra kunder ” 

                         -Almir Karahodzic, vd 


